
 
 

Side 1 

MØTEREFERAT 

 

 

Møtet gjelder: Brukerråd 

Dato og tid:  Mandag  16.11.20   kl. 18.00 - 20.00 

Sted:        Personalrom Solbakken skole  

Til stede:   Kari Busch rektor, foreldrerepresentant Kathrine Storli, FAU- leder Jorunn 

Løseth,  Brukerrådsleder Kjell Inge Skjønberg, daglig leder SFO Turid 

Brattland 

Forfall:    Elever i elevråd, Elevrådslærer Sylvi Grønningsæter 

Referent:   Kari Busch 

Kopi til:   Alle 

  
 

Sak 18 / 20 :  Referat fra møte 12.10.20 

 

Referatet ble funnet i orden, uten bemerkninger. 

 

Sak 19 / 20 : Info saker ved rektor 

 

Rektor orienterte om smitte- situasjonen ved skolen, som er under kontroll. 

Pr. d.d. er tre elever i karantene. 

Lærere har alle testet negativt til nå, det samme gjelder assistenter. 

 

Høsten har vært utrolig krevende på alle måter, både med hensyn til drift og elevsaker. 

 

Mye negativt om skole i media, men ved Solbakken skole har det vært vanlig drift på gult 

nivå. 

Det har vært dager det har vært vanskelig å få vikar inn i kohortene, men ingen elever er blitt 

sendt hjem p.g.a. mangel på personal. 

 

Koronapandemien gjør at både Julesvøm og Juletregang 1. søndag i advent, er avlyst. 

 

Rektor vil sørge for at juletreet med lys er på plass i skolegården til 1. advent 

 

 

Sak 20/ 20 : Saker fra FAU 

 

FAU har fått en ny leder. Det er Jorunn Løseth, foreldre på 2. trinn. 

 

FAU har drøftet annen aktivitet i stedet for store samlinger før jul.  

En aktivitet er å samle familier i kohorter på skolen til ulik tid for juletregang og lommelykttur 

i nærmiljøet. 

FAU vil gå ut med forslag til aktiviteter som trinnkontaktene kan foreslå og sette i gang på 

ettermiddag / kveldstid. 

 



 
 

Side 2 

Sak 21 / 20 : Saker fra elevråd v/ elevrådslærer Sylvi Grønningsæter 

 

Elevrådslærer har meldt avbud fra møtet i kveld, så det ble ingen saker fra elevrådet denne 

kvelden. 

 

Rektor orienterte at elevrådet bl.a.var i gang med å planlegge salg av skolegensere til alle, men 

at dette var kommet så vidt i gang. Det er flere år siden elevrådet hadde gitt tilbud om kjøp av 

skolegensere. 

Saken avventes til neste møte. 

 

FAU kom med forslag om at elevrådet kunne engasjere seg i å få laget munnbind med logo for 

salg. Dette kunne bli en positiv og inntektsgivende aktivitet som alle kunne ha nytte av. 

 

 

Sak 22/ 20 :Aktivitetsplan SFO v/ daglig leder Turid Brattland.  

 

Dette var en oppfølgings-sak fra forrige BR-møte.  

 

Daglig leder SFO refererte igjen til at Trondheim kommune nå har lagt fram en ny rammeplan 

for SFO i kommunen. 

Det nye er bl.a. at det er blitt kompetansekrav til ansatte i SFO. 

Dette har ikke noe å si for de som allerede er ansatt, med for søkere til SFO i framtiden. 

 

Planen danner grunnlag for lokale planer i SFO. Målet er å gi et mest mulig likt tilbud ved de 

ulike SFOene i kommunen.  

 

Turid har jobbet fram en aktivitetsplan som SFO følger. Den den er basert på to kohorter, og 

Turid fortalte kort om hvordan hun fordelte personalet mellom tidlig og sen- vakter for å få 

 « puslespillet» til å gå opp. 

 

Foreldrene var fornøyd med planen, og beklaget dersom de hadde virket for negativ på forrige 

BR. 

De er nå fornøyd med tilbudet i SFO. 

 

 

Sak 23/ 20: Forbedring av skolens uteområde. 

 

Dette er en ny sak i BR. 

 

Foreldre og elever (særlig på mellomtrinn) ønsker at uteområdet blir oppgradert. Det er bl.a.  

ønske om en mer kreativ og utfordrende sykkel-løype. Det er også ønske om at Trollskogen 

utnyttes bedre på ulike måter. 

Det er ingen framgang fra forrige møte i saken. 

 

Det er nok av foreldre som ønsker delta i arbeidsgrupper, men det mangler ressurser for å 

komme i gang med tiltak. 

 

FAU jobber videre med saken, gjennom bl.a et samarbeid med idrettslaget. 
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Mye kan også gjøres med enkle midler og på dugnad med/ av  foreldre. 

FAU kommer tilbake til saken. 

 

Sak 24 / 20: Gjennomføring av skolens kulturkveld torsdag 10.12.20. 

 

Årets siste kulturkveld som blir digital, ble drøftet. 

 

Elevene er i full gang med opptak til kvelden, som vi håper blir en koselig familiekveld i 

familiekohortene med nærkontakter.  

 

FAU vil finne en ordning for salg av lodd til familiene via vipps, og med trekning som vil gå 

ut via meldeboka. 

Gevinstene vil da bli sendt med barnet hjem. 

 

 

Sak 25/ 20 : Bruk av elektrisk sparkesykkel. 

 

Saken har vært drøftet i elevråd og blant ansatte. 

Ved bruk av hjelm, og med kun en bruker på sykkelen, er El- sykkel likestilt med vanlig 

sykkel som framkomstmiddel fram og tilbake fra skolen. 

 

El- sykkel tillates ikke brukt i sykkel-løypa i skoletiden. 

 

Dersom reglene for bruk av El- sykkel ikke overholdes, gjelder sanksjoner som elevene har 

vedtatt i elevråd.  

 

 

 

Sak 26/ 20 : Eventuelt. 

 

MOT- Skolen som samfunnsbygger. 

  

Personalet har fortsatt et samarbeid med Markaplassen skole, hvor vi blir opplært i MOT- 

filosofien. 

Men både foreldre- kveld og felles opplæring med personalet ved Markaplassen skole er 

avlyst i høst pga pandemien. Alt er lagt på vent til våren 2021. 

 

Det er nå klart at MOT vil tilby en kveld for alle trinnkontakter og FAU  i vårhalvåret. Målet 

er å skolere disse til å ha en MOT-sekvens inn i foreldremøtene på alle trinn våren 2021.. 

Dato for denne kvelden er ikke satt, men rektor vil gi info så snart denne er plassert inn i 

kalender. 

 

 

Info til foreldre. 

 

FAU etterlyste info fra rektor om skolens aktivitetsplikt.  

Denne blir lagt ut i skolesekkene til alle elever i morgen. 
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Møtet hevet kl. 20.00 

 

Kari Busch 


